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Praca

w Niemczech - dobre oferty dla nailepszych

W podaniu o pracę za|eca się za|4czyĆ niemiecki numer
|e|e|onu' Nie ies| to duży wydatek' za to mamy pewnoŚć,
że jego brak nie zaważy na decyzji p|acÓwki.

Wielu polskich lekarzy decyduje się
na wyjazd do pracy w Niemczech.

I{u-

czowa jest oczyrviście bliskośćnaszego
zachodniego sąsiada oraz zarobki. |edna]< talźe sami Niemcy chętnie zatrud.
niają polskich specja|istóit. z uwagi na
ich prolesjonalizn, a zapotrzebowanie
w wie1u regionach wciąż jest duże.
W54ezdzając do pracy do Niemiec
trzeba pamiętać, że tamtejszy system
opieki zdrowotnej jest wedtug wielu
wskaźników jednym z najlepszych
i najwyżej cenionych na świecie.Choć
zapotrzebowanie nie spada z powodu
postępującego starzenia się społeczeństwa, rynek pracy jest konkurenclny i najlepiej płatne posady w naj.

większych miastach otrzymują tylko
najlepsi.

Po|scy |ekarze cieszq się duŻymuznaniem u naszych zachodnich sąsiadów.
Wśród specjalizacji szczególnie pożądanych sq chirurdzy. pediaLrzy. geńalrzy. internisci oraz lel<arze pierrr szego
konta'1(u. Najwięcej lekarzy brakuje
oczpviście na prowincji.

POZ po niemiecku
Niemiecki system ochrony zdrowia
oparly jest na obowiązkowych i po-

wszechnych ubezpieczeniach zdrowotnych. Głównym Źródtem finansowanla

wydatków na ochronę zdrowia są
sktadki ubezpieczeniowe. Prawie
wszyscy obyrvatele ltakze emeryci.
bezrobotni czy mł,odziez ucząca się),
ubezpieczeni są w państwowych ka-

sach chorych bądź w prywatnych tirmach ubezpieczeniowych. Pracownikom ustawowo przysługuje ubezpieczenie w ramach wykonywanej pracy.
Podstawowe usługi medyczne świadczą przede wszystkim lekarze medycyny rodzinnej (ogólnej) oraz specjaliści.
Większośćkas chorych gwarantuje doStęp do lel<arza rodzinnego w w1miarze )A-oarlzinntm

Zakres usług i uprawnień pacjentów
może być rozny, w zależnoŚci od wy-

Średnie place (miesięcznie):
Lekan bez specializacii

- 3,662,66

-

EUR
3.870,26 EUR
4.018,54 EUR

3 lata 4 i pÓl roku _ 4'275,57 EUR
6 lat - 4.582,03 EUR
Lekarz specjalista
1 rok
2 lata

-

4.834,1 1 EUR
5.239,43 EUR
3 lara - 5.595,32 EUR,
4 i pÓl roku - 5.802'92 EUR
6 lat - 6.005,57 EUR
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lipiec

branej przez nich kasy chorych
(inaczej dla pracowników umysłowych, marynarzy czy gómików).
Swiadczenia ro zliczane sq w za|ezno ściod zal<resu ubezpieczenia pacjenta.
Jeślijest on ubezpieczony w kasie chorych. |ekarz rozlicza się z nimi poprzez
kasy lekarskie. Zaśosoby ubezpleczone prywatnie rachunek za leczerue muszą prze\<azać przyna1eżnej im firmie
ubezpieczeniowel'.

Jak szukać pracy?

Jeślimyślimy o podjęciu placy w
Niemczech. powinniśmyzaczqć od

zna]ezienia interesujące| nas o|eny.
|edną z możliwości jest poszukiwanie
ich na własną rękę, na niemieckich
pońalach internetowych pośredniczących w znalezieniu pracy dla lekarzy

(np. wwir.aerzteblatt.de). gdzie zamieszcza ogłoszeniawie1e szpitali i prywatnych praktyk. fest to dobra propozycja dla początkujących lekarzy, bo-

wiem najczęściej na portalach tych

ogłaszają się placówki majqce problem
ze znalezieniem pracowników, a zatem
doswiadczenie zawodowe nie będzie

tak istotne. Inn5,m sposobem, takze

slruteczn5ml. jest zgłoszenie się do jednego z biur posrednictwa pracy dla Iekarzy chcących pracowac za granicq.
Dysponują one wszelkimi potrzebn5,tni
informacjami i najświeższymiofertami.

Prócz pomocy w zna]ezieniu pracy |irma wykonuje za nas wie]e formalności.
Pracy można też spróbować szukać
bezposrednio u konl<retnych praco-

dawców. Jest to wybór dla osób zorien-

towanych już na niemiec|tim rymku
pracy i zdecydowanych na konkretne
miejsce' Trzeba wtedy znaleźĆ w inte-

resującym nas regionie placówki i zg1o.

sić bezposrednio do nich w sprawie

pracy. ]ednak rozmowy z pracodawcą
prowadzić trzeba wtedy osobiście w języl<u niemiecl<im. Czasami propozycje
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Prócz Iislownego kontaktu z p|acÓwką, do ktÓrej apIikuiemy,
Warto utnymywać z nią rÓwnież kontakt e-mailowy. Może |o
W pewnym stopniu zwiększać szanse na otrzymanie pracy.

podania powinniśmy otrzymać zaproszenie na lozmową kwalifikacyjną.
Wańo się do niej przygotowaĆ, zarówno od strony merytorycznej, 1aki językowej. Niemiecki pracodawca nie będzie szukał pracownika chwilowego,
dlatego istotne jest uprzednie zaplanowanie naszej ścieżkizyciowej. |eślirozmowa przebiegta pomyślnie, w krótkim

czasie powinniśmyotrzymać odpowiedŹ. |eślidecyzja jest pozytyr,vna,

czekać nas będzie szereg formalności
urzędowych.

wania zawodu, jest tylko formalno'
ścią,zagwarantowanq nam umowE

stowarzyszeniową w ramach Unii Eu.
ropejskiej.
Pierwsz},'rn krokiem w celu otrzyma-

nia prawa wykonywania zawodu na
terenie Niemiec jest zł,ozenie odpo'

wiedniego wniosku o nostry{ikację dy

piomu ukończenia studiów. Do rłry.
pełnionego formularza należy dołą.

czyć pełną dokumentację zdoby.tego u'

Polsce wykształcenia, wraz z tłuma
czeniem przysięgłym na język nie.

miecki, sporządzonym przez tłumacza
posiadaj4cego uprawnienia w Niem.

Formalności
Nostryfikacja

Obecnie uznanie polskiego dyplomu
lekarskiego w Niemczech, a tlnn samym otrzymania prawa do wykony-

czech.

Ponadto trzeba zadbac o szereg in-

nych dokumentów. Istotne jest, ab1
zał'atwić je równorzędnie, bowiem

ZI)ANIEM EKSPERTA I Warlo korzystać z biura pośrednictwa
Zuzanna Jendryczko, ekspeń ds. Niemiec, |irma ,,Paragona,'

ffi
Co przemawia za organizacią wyiazdu przez biuro pośrednictwa?
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remenh nlc2ęj dziata|noŚci prowadzimy kurs językowy, zakończony eg;;'jil.na po,iomie 82' WspÓtpracujemy Z instytutem Goethego, KÓrego
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nia na Wykonywanie zawodu. Bez niego wprawdzie można pracować jako
praktykant. a|e wynagrodzenie W1edy jest dośćniskie.

Na jaką pomoc mogą |iczyÓ lekalze ze sttony biura?
Pośredniczymy zarÓwno w rozmowach z pracodawcą, jak i Z miejscową administracją, a więc
z uaędami i regiona|nymi izbami lekarskimi. Ponadto pokrywamy koszty tlumaczenia dokumentÓw i pomagamy w pzejściu przezcaIądrogę biurokratyczną w celu uzyskania pzez |eka-

Ża pozwo|enia na pracę.
Czy dzialania te są skore|owane z pomocą o|erowaną przez samego pracodawcę?
Tak, jak najbardzie]'wrazz placÓwkami pomagamy zalatwiĆ pienłsze miesZkanie czy szkolę
bądŹ przedszkole d|a dzieci. Pomagamy takie w zna|ezieniu pracy d|a wspÓlmalżonka, gdyż
w interesie zarówno naszym, jak i pzede wszystkim pracodawcy jest, aby |ekaz pracowal
W jego placóWce jak najd|użej' a Zatem stara się, aby miai on na miejscu optyma|ne Warunki.

czy zapotTzebov'laniB na lekarzy iest duże?
Tak. Weglug naSZego dośWiadczenia szczegÓ|nie

posZukiWani są specjaliŚci chorÓb we-

pracy pojawiają się takze na stronach
internetowych samych placówek.

wnętrznych, chirugii ogÓlnej, neurolodzy i anestezjo|odzy. Niemcy' jak większość państw eu'
ropejskich, cierpią na problem stazej4cego siq spo|eczeństwa' dlatego też można prognozo-

Podanie i rozmowa

interesującą
nas ofertę, na|ezy złozyĆ do placówki

dycznączy ortopedią. Poszukiwani są rÓWnież kardio|odzy, ne{ro|odzy, pulmolodzy, a|e też |ekaze rodzinni, ktÓzy chcie|iby przejąć praktykę po |ekazach odchodzących na emeryturę.
SzczegÓ|nie w rejonach wiejskich jest problem z Zastępowa|noŚcią |ekazy tej specjalnoŚci'

wa.

0 czym powinien pamiętaÓ |ekarz decydujący siq na wyjazd do pracy do Niemiec?
Paede wszystkim o znajomoŚci języka, aIe co rÓwnie Ważne, Znajomości środowiska pracy

Gdy już odnajdziemy

ZAROBKI

1 rok
2 tata

Wszys|kie dokumenty, k|Óre sq |lumaczone, muszą być wykonane przez tlumacza przysięg|ego z uprawnieniami niemieckimi. Tlumaczenia sporządzone W Po|sce nie są honorowane.

podanie o pracę. W przypadku gdy
nasz wybór padł na biuro pośrednicdol<umenty przel<azujemy przez

firmę
Podanie powinno s|<]adac się ze strony ly,tutowej |wraLze zdjęciem). życiorysu (CV do 5 stron) oraz listu motywacf nego. Do ap1ikacji dołączyć musimy też szereg zaIączników, w tym ksero dowodu osobistego, aktu urodzenia
i dyplomów (wszystko w języku nie.
mieckim).
W ciągu 2 tygodni od dostarczenia

Wać staly Wfrost ZapotŻebowania na wsze|kie kierunki powiązane z geriatrią, rehabi|itacją me-

W Niemczech. Jednak co innego znać język niemiecki' a co innego wiedzieĆ ]ak funkcjonuje
szpita|. Podczas kursÓw pzez nas oferowanych |ekarzezwnąamialą się nie ty|ko ze specjali.

styczną nomenklaturą panu1ącą w seKoŻe medycznym w Niemczech, a|e takze specyfiką
pracy w danej p|acÓwce. Nasza firma kontaktuje się' wcześniej z pracodawcą' rozmawiamy z
szefem danego oddzialu czy pie|ęgniarkami i pytamy jaki jest system pracy W szpita|u, czy np.
diagnozy się dyKuje czy samemu zapisuje' jak wyg|ąda wspÓlpraca między pie|ęgniarką a |e.
kaaem. Prosimy ich także o pozostawienie anonimowych kart pacjenta, po t0, aby nasi lekaEe podczas kursÓw mogli zap}znaĆ się z nimi i potrafi|i je wypetniać. Dzięki temu rozpoczynając pracę, niema| od pien'vszego dnia są wdroŹeni i gotowi do pracy.

